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Jókai megbízása 
 
A közös vacsora után behívatta a kis Jókait Kossuth a hálószobájába. 
– Valamit akarok rád bízni. Ahhoz szükséges egy kicsit poétának és 

egy kicsit merész fickónak is lenni. Neked még ma éjjel fel kell keres-
ned Rózsa Sándort, a hírhedett rablóvezért: ott, ahol rátalálsz. Most 
kaptam a levelét. Arra ajánlkozik, hogy ha a magyar kormány eddigi 
tetteiért bűnbocsánatot ad, akkor ő egész szegénylegény-csapatával, 
ami százötven főre mehet, kész a szabadságharc zászlaját szolgálni. 
Szabadcsapatot akar alakítani a rácok ellen… Hát ez dupla haszon le-
het, mert százötven lovas betyár nagy galibát okozhat az ellenség sora-
iban, másfelől pedig ez a mi becsületes alföldi népünk megszabadul, 
százötven zsiványtól. Éspedig éppen akkor, mikor a férfinép elhagyja a 
tűzhelyet… Itt van, én már el is készítettem a Rózsa Sándor amnesztia-
levelét, rád bízom, vidd el. 

Jókai elpirosodott, s kicsit túlzottan mondta: 
– Vállalom. 
– No hadd lássam, milyen poéta vagy: hogy kezdesz hozzá? 
– Nagyon egyszerűen. Rózsa Sándor levelét valaki csak elhozta idá-

ig. Az a valaki itt vár a válaszra. Az majd elvezet a zsiványtanyára. 
– Helyes, itt az amnesztia. Beszélj Veressel. Nekem majd Pesten re-

ferálsz. Keresd fel, ha hazamégy, Nyárit, mondd el neki, amit tudsz. 
Eddigelé harmincezer harcos indul a Duna felé. 

Az elnök lelkesen nézett a fiatal íróra, hogy tüzet adjon belé. Jókai 
mély meghajlással távozott. A miniszter még az ajtónál is rámosoly-
gott. Folyton gondolni kell arra, hogy ilyen nagy ember örök hatást 
gyakoroljon az ifjúságra. Nem szabad, hogy ez a leendő regényíró hat-
van év múlva is épp olyan nagy érzéssel ne gondoljon vissza rá, hogy 
Kossuthtal találkozott, ahogy e pillanatban érzi át. De ahogy Jókai, a 
nyurga, kedves, gyermeteg fiatalember kissé zavarban a különös meg-
bízatástól, mosolygó fejvakarással eltávozott, s nem tudta, hogy fogja 
fel a dolgot: úrifiú, ügyvéd fia lévén nem nagyon ízlett neki a rablóve-
zérrel való politikai tárgyalás, de fantáziáját izgatta a romantika, meg 
azt is sajnálta, hogy el kell szakadnia a nagy izgatótól, s nem fogja to-
vább látni a bámulatos jeleneteket, meg nem is bánta, mert fiatal há-
zasnak tűzhelyén a szeme vagy hol – szóval, eltűnt a szobából, s ment 
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megkeresni a betyárkirály legitimált követét, hogy vele a nádasok felé 
induljon; a kormányfő viszont nyugodtan és egyszerűen nyúlt a levél-
köteghez, mely az asztalán feküdt. … 

 

*** 
Jókai ment megkeresni a Kossuth titkárát, Veres Tónit, aki átadott 

neki száz forintot útiköltségnek. 
– Mire ez? – kérdezte viccesen a költő. – Kenyér, szalonna van, a 

butykos is tele van, rögtön felakasztom a nyeregkápára. – Közben fa-
nyarul vonta el a száját. Neki otthon fiatal felesége van, s itt betyárok 
után kell járni. 

Veres Tóni csak nevetett, és egy esküdt pógárt adott a fiatal vitéz 
mellé: a pógár el is vezette a fiatalurat a szekérállásba, annak is a legsö-
tétebb zugába, ahol ott állott egy kétkerekű laptika, annak a kettős rúd-
ja közé volt fogva egy gubancos sörényű dikhenc, annak a gazdája ott 
bóbiskolt az ülésben. 

– Héj, Kacska tee! – kiáltott rá az esküdt pógár. 
A kacska felébredt, s a jobb kézből a kacska balba vette át a gyep-

lőmadzagot. 
– No „polgártárs” – mondta neki a költő –, nem kívánok magától 

semmi egyebet, csak annyit, hogy vigyen oda vissza, ahonnan ma kend 
jött. 

– 'Sztán mi lösz a fizetség? 
– Mit kíván kend? 
– Tíz pöngő ölég lösz. 
– Az egész fogatért, lovastul?… – Az egész készség, emberrel együtt 

nem ért meg folyó árban tíz pengőt. – Na jó van. Itt a pénz, osztán hajt-
son kend, a teremtette! 

Evvel felkapaszkodott mellé, merthogy a taligának egy ülése van, a 
kocsis számára. Ha valaki még arra kívánkozik, hogy azon a szerszá-
mon menjen, hát annak be kell magát fészkelni a kocsis gubája szőribe, 
szagába. 

Jókai beszédes ember volt, mindent akart tudni. Valaha meg kell ezt 
írni! Még akkor is, ha meg se történt! Hozzáfogott kikérdezni a polgár-
társat: 
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– Éjnye, polgártárs, nem tudott kend ennél a kétkerekű laptikánál 
különbet szerezni? 

A polgártárs hallgatott. Megrángatta, kivezette a lovat a fészerből, 
akkor a rossz kötélostorral megvagdalta, a ló idétlenül felrúgott s elin-
dult, azt felelte: 

– Csakhogy van! 
A négylábú aztán tudta a kötelességét. … 
 
 

  


